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LÄGERINFO 1 – Scoutkåren MuHö
Kajo är Finlands Scouters åttonde storläger alltså Finnjamboree, som
samlar ihop tusentals scouter från Finland och runt om i världen! Efter
scoutsomrar med avvikande program är det fantastiskt att igen få uppleva
ett lägerliv fyllt av scoutvänner och oförglömliga gemensamma
upplevelser.
Kajo arrangeras på Evois lägerområde nära Tavastehus 15-23.7.2022.

SCOUTKÅREN MUHÖ DELTAR I KAJO
Kåren kommer att erbjuda möjligheten att delta i Kajo för spejarscouter och äldre. Vi hoppas vi blir
ett stort gäng som åker iväg mot Tavastehus i mitten av juli!
På lägret delar vi lägerkår med 4 andra finlandssvenska scoutkårer: Helsingfors scoutkår
Spanarna, Östersundoms scouter, Grankulla Scoutkår samt Sjöscoutorganisationen Fribytarna
från Borgå. Vi är övertygade om att vi kommer att trivas bra med de andra scouterna i lägerkåren.

ANMÄLNING
Man anmäler sig till Kajo 1.12.2021-2.2.2022. Jo, man kan anmäla sig redan i år! Programutbudet
på Kajo är riktat till spejar-, explorer- och roverscouter. Åldersgränsen för en spejarscout är i
allmänhet 12–13 år. Alla som under nästa år blir spejarscouter i kåren kan delta i Kajo.
Anmälningen sker i Kuksa och man behöver ett ScoutID. En minderårig deltagare anmäls alltid av
sin vårdnadshavare, med vårdnadshavarens ScoutID login. Kontrollera i anmälan att det står rätt
namn på deltagaren så att vårdnashavaren anmäler den minderåriga scouten och inte i misstag sig
själv. En deltagare som inte ännu är scout anmäls via samma länk utan ett ScoutID.
Anmälningslänken och information om anmälningen finns på Kajos websida.
Uppgifter om hälsotillstånd och specialfieter kommer du själv åt att redigera i Kuksa fram till 31.3.
Kajo har också sommarjobbs-, bevärings- och civiltjänstskydd. Skyddet innebär rätt att avboka
lägerdeltagandet eller förkorta deltagandetiden om sommarjobb eller tjänstgöring sammanfaller
med lägret och gör att man inte har möjlighet att delta i lägret. Skyddet gäller fram till 15.5.2022.
Också tillgänglighetsgarantin berättigar till avbokning av lägerdeltagande i en situation där
lägerdeltagaren har ett tillgänglighetsbehov som Kajos lägerorganisation trots försök inte kan
tillgodose.

KAJOS LÄGERAVGIFT BETALAS I SAMBAND MED ANMÄLNINGEN
Då du anmäler dig till Kajo betalar du samtidigt för ditt deltagande. Anmälningen är bekräftad först
då systemet uppgett att betalningen är godkänd.
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Lägerdeltagandet kan betalas via nätbanken, med de allmännaste kreditkorten eller som
avbetalning. Avbetalningen sköts av en utomstående partner och på deras villkor. Både
avbetalningsmetoden och betalning med kreditkort möjliggör att spjälka upp summan i mindre
delar och betala den i egen takt. Det går också att ansöka om stipendium av ekonomiska orsaker
i samband med anmälan. Om man ansöker om stipendium betalar man inte avgiften i samband
med anmälan.

LÄGERAVGIFTEN – 250 €/SCOUT
Lägeravgiften för Kajo är 250 euro för spejarscouter och äldre som deltar hela lägret. Om man
deltar i lägret enbart några dagar, betalar man en dagsavgift som är 35€/24h.
I priset ingår:
• Det mångsidiga dagsprogrammet på lägret, skräddarsytt för varje åldersgrupp
• De oförglömliga gemensamma kvällsprogrammen: öppningsceremonin, mittenfesten och
avslutningsceremonin
• En unik lägerupplevelse som man inte kan få på mindre läger
• Fyra måltider om dagen, kosthållet beaktar också specialdieter
• En lägerhalsduk som minne av den nio dagar långa lägerupplevelsen
• Ett säkert läger med eget lägersjukhus, första hjälpen och brandkår
• Ett modernt och fungerande läger; tillräckligt med dass och duschar med varmt vatten,
fungerande avfallshantering och möjlighet att ladda telefoner och andra nödvändiga
apparater
• Vänlig kundtjänst i frågor som berör Kajo både innan lägret samt under det, för såväl
scoutkårer som enskilda deltagare och deras anhöriga
Ett storläger som kräver år av förberedelser och en enorm mängd frivilligt arbete blir alltid dyrare
än ett kår- eller FiSSc-läger. Under storlägret byggs en medelstor modern scoutstad med alla
därtill hörande tjänster mitt i skogen i Evo. Efter nio dagar återställs området igen till sitt
ursprungliga skick, efter att alla tusentals scouter återvänt hem med ryggsäcken fylld av
lägerminnen.

EKONOMISKT STÖD TILL DELTAGARE OCH MEDELINSAMLING
Deltagaren kan ansöka om stipendium i samband med anmälningen. Stipendiebeslut meddelas
senast 1.4.2022, och ifall man inte får det stipendium man har ansökt om kan man i det skedet
avanmäla sig utan kostnad.
Kåren kommer därtill att ansöka om understöd för att bekosta busstransporten till och från
lägret. Då skulle det inte tillkomma resekostnader för deltagare som deltar under hela lägret.
Kåren bidrar också med möjligheten till gemensam medelinsamling inför lägret. För alla
intresserade finns det möjlighet att tillsammans samla in pengar inför lägret för att bekosta t.ex.
en del av deltagaravgiften. Vi kontaktar alla anmälda om det då anmälan till lägret stängt i början
av februari.
Kåren har en del låneutrusning som kan lånas ut åt scouter på väg på lägret. Gemensam
lägerutrustning såsom tält tar kåren med.
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LÄGERPROGRAMMET
Kajo har sex programdalar fulla med toppen program. Därtill kommer ännu lägrets alla popupprogram och upplevelserika stora gemensamma program, så det finns mycket att se och uppleva!

ACTION-DALEN

I Kajos Action-dal är det full fart! Hur låter det med en skulpturtävling, jamesbond-liknande stunttrick
eller klättring bland trädtopparna? Är du med på att spela hungerspel eller åka på en polarexpedition?
Det här och mycket annat finns på idélistan för action-dalen. Även om namnet på dalen för tankarna till
svettig motion, finns det lämplig action för alla och envar i dalen. Programmet är indelat i en fysisk del
och i tankeuppgifter där man får gnugga geniknölarna. Det viktiga är att lägerdeltagaren både ensam
och tillsammans med andra får utmana sig själv att testa sina gränser och uppleva något alldeles unikt!

BATTLE-DALEN

I Battle-dalen kan man tävla, delta i frågesporter och kämpa i nästan hundra olika grenar. I grenarna får
många inspiration av tävlingsprogram som är bekanta från tv. Hur tror du att du klarar dig som
Mästarnas mästare, Survivor eller i Lyckohjulet? Samarbete är det viktigaste, och naturligtvis att vinna
över grannpatrullen.

LIVSDALEN

Hur har vi hamnat här 3,6 miljarder år efter livets uppkomst? Vad finns det för ekosystem på den här
planeten och hur fungerar de? Och vad betyder det för människan? I Livsdalen gör vi en djupdykning i
ekosystemen, bygger nya livsmiljöer och funderar på hur vårt liv hänger samman med andra organismer.
Kom och ta reda på hur och varför livet fungerar!

HEUREKADALEN

I Heurekadalen handlar allt om undersökningar, experiment och nya insikter! Dalen ger deltagarna
upplevelser som gäller vardagliga fenomen och vetenskapliga teorier – den här dalen är till för alla
uppfinnare och galna professorer!

FREDSDALEN
I växelverkan mellan människor uppstår det ibland motsättningar och konflikter som borde lösas på så
fredliga sätt som möjligt och utan värre tumult. Vad betyder rättvisa? Hur kan man respektera alla? I
Fredsdalen går vi på äventyr och löser problem i en mångskiftande värld. Deltagarna agerar detektiver
som får ta reda på vad som hänt och medla i konflikter.

FRAMTIDSDALEN

Scouternas vision är att ge varje ungdom de kunskaper som krävs för att förändra världen. Vilka
scoutkunskaper och styrkor kommer att krävas i världen i framtiden? I den här dalen krävs mod att
fråga, ifrågasätta och föreställa sig sådant som ännu inte hänt. Scouterna kan få till stånd en förändring.
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INTERNATIONELLA GÄSTER OCH HOME HOSPITALITY FÖRE LÄGRET
Kajo förväntas locka 12 000-18 000 deltagare och en stor mängd internationella deltagare. Vår
lägerkår har anmält intresse för att ta emot internationella gäster och vi hoppas många
scoutfamiljer är med och välkomnar internationella gäster/scouter som en del av vår Kajoupplevelse.
Före lägret 11-15.7.2022 ordnas ett Home Hospitality eller familjebesök som erbjuder ett
ypperligt tillfälle att bekanta sig med de nya internationella vännerna och visa dem Finland redan
före Kajo. Under Home Hospitalityn bor 1-2 scouter hemma hos er familj och under dagarna ordnas
det en del gemensamt program för alla home hospitality-familjer. Anmälan till Home Hospitality
sker samtidigt som själva lägeranmälan.

FÖLJ MED OSS OCH GÖR KAJO LYSANDE!
John Lindholm

john@muho.fi
0505997770

Emil af Björkesten
emil@muho.fi
0445775574

och de övriga kårledarna på väg på Kajo!

Vi svarar väldigt gärna på möjliga frågor.
Tveka inte att ta kontakt.

